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DIREKTORIAUS
2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
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Zarasai

I. BENDROS ŽINIOS APIE MOKYKLĄ

1. Mokyklos pavadinimas: Zarasų meno mokykla
2. Mokyklos adresas: Dariaus ir Girėno g.11/15 , LT-32129 Zarasai

3. Mokyklos elektroninis paštas: meno.mok@zarasai.lt

4. Mokyklos telefonas, faksas: 8 385 30579.

5. Mokyklos tipas: neformaliojo vaikų švietimo mokykla, kodas 3161.

6. Mokomoji kalba: lietuvių kalba.
7. Mokyklos vizija:
Mokykla, patraukli mokiniams ir jų tėvams, skleidžianti meninio grožio šviesą bei

turinti:
 lankstų mokymo planą,
 visą reikalingą įrangą, priemones bei pažangias informacines technologijas,
 profesionalų, nuolat besitobulinantį, taikantį naujausias mokymo technologijas bei

metodus kolektyvą,
 gerą autoritetą visuomenėje,
 nuolatinius, pavyzdingus ryšius su visuomene, įstaigomis bei organizacijomis.
8. Mokyklos misija:
Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti

aktyviais visuomenės nariais, ugdyti jų kompetencijas plėtojant prigimtinius vaiko gebėjimus.
9. Mokyklos tikslai bei uždaviniai:

Tikslai Uždaviniai
1. Ugdyti visapusiškai brandžias asmenybes
puoselėjant mokinių meninę prigimtį ir
individualybę, atskleidžiant bei plėtojant jų
gebėjimus ir talentą.

1.1. Organizuoti mokinių ugdymą pagal muzikos, dailės ir
choreografijos skyrių programas
1.2. Skleisti informaciją apie mokyklos veiklą bei
pasiektus rezultatus
1.3. Diegti dorovės, sveikos gyvensenos, bendrąsias
žmogaus vertybes

2. Sudaryti palankias, saugias, sveikas,
reikalavimus atitinkančias sąlygas mokinių
ugdymui(si).

2.1. Gerinti ir naujinti techninę mokyklos bazę bei
aplinkos higieną
2.2. Siekti profesionalaus, kokybę ir teisėtumą
užtikrinančio, kolektyvo darbo, skatinant nuolatinį jų
profesinės kompetencijos augimą

3. Skatinti mokyklos bendruomenės saviraišką,
brandinant jų kūrybinį mąstymą, savarankiškumą.

1.1. Organizuoti koncertus, meninius projektus, parodas ar
kitokią veiklą, skatinančią bei sudarančią sąlygas laisvai
mokinių saviraiškai;
1.2. Dalyvauti kitų įstaigų organizuojamuose konkursuose,
festivaliuose, parodose, kituose renginiuose.
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10. Direktoriaus, direktorių pavaduotojų vardai, pavardės, vadybinės
kvalifikacinės kategorijos:

10.1. direktorė (1 etatas) – Sigita Keršienė, vadybinės kvalif. kategorijos neturi;
10.2. direktorės pavaduotojas ūkiui (1 etatas) – Antanas Oznanskas, vadybinės kvalif.

kategorijos neturi;

11. Mokyklos tarybos pirmininko vardas ir pavardė: Andrius Navickas.

II. MOKYKLOJE VYKDOMOS PROGRAMOS

12. Mokykloje vykdomos programos.
12.1. Muzikos bei Salako muzikos skyriuose:

Nr. Programos pavadinimas Programos
trukmė

Mokinių amžius Programos paskirtis

1. Pradinio muzikinio
ugdymo programa

3 metai Pradėti mokytis
rekomenduojama 1-5
klasių bendrojo lavinimo
mokyklų mokiniams (7-
12 metų vaikams).

Formuojami pradiniai muzikiniai
pagrindai ir įgūdžiai.

2. Pagrindinio muzikinio
ugdymo programa

4 metai Mokiniai, baigę pradinio
muzikinio ugdymo
programą.

Įgytų muzikinių žinių ir įgūdžių
tobulinimas. Baigus šią programą
mokiniams išrašomi mokyklos
baigimo pažymėjimai.

3. Tikslinio (išplėstinio)
muzikinio ugdymo
programa

1-3 metai Mokiniai, baigę
pagrindinio muzikinio
ugdymo programas.

Tolesnis muzikinių gebėjimų ir
saviraiškos plėtojimas, muzikinių
kompetencijų siekimas,
pasirengimas profesijos
pasirinkimui.

4. Kryptingo muzikinio
ugdymo meno
kolektyvuose programa

1-4 metai Mokinių amžius
neribojamas, vaikai
priimami pagal kolektyvo
dalyvių amžių.

Kolektyvinio muzikavimo,
sceninės kultūros, meno
interpretacijos ir meninės
saviraiškos įgūdžių plėtojimas.

12.2. Choreografijos skyriuje:

Nr. Programos pavadinimas Programos
trukmė

Mokinių amžius Programos paskirtis

1. Pradinio choreografijos
ugdymo programa

2 metai Pradėti mokytis
rekomenduojama 7-11
metų vaikams

Formuojami pradiniai
choreografijos pagrindai ir
įgūdžiai.

2. Pagrindinio choreografijos
ugdymo programa

4 metai Mokiniai, baigę pradinio
choreografijos ugdymo
programą

Įgytų choreografijos įgūdžių  ir
žinių tobulinimas.

3. Tikslinio (išplėstinio)
choreografijos ugdymo
programa

1-3 metai Mokiniai, baigę
pagrindinio muzikinio
ugdymo programas

Tolesnis choreografijos gebėjimų ir
saviraiškos plėtojimas.

4. Kryptingo choreografijos
ugdymo meno
kolektyvuose programa

1-4 metai Mokinių amžius
neribojamas, vaikai
priimami pagal kolektyvo
dalyvių amžių.

Kolektyvinio muzikavimo
(šokimo), sceninės kultūros, meno
interpretacijos ir meninės
saviraiškos įgūdžių plėtojimas.

12.3. Dailės skyriuje:
Nr. Programos pavadinimas Programos

trukmė
Mokinių amžius Programos paskirtis

1. Pradinio dailės ugdymo
programa

2 metai Pradėti mokytis
rekomenduojama 9-12
metų vaikams

Pradinių dailės pagrindų ir
Įgūdžių formavimas.
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Nr. Programos pavadinimas Programos
trukmė

Mokinių amžius Programos paskirtis

2. Pagrindinio dailės
ugdymo programa

4 metai Pradėti mokytis
rekomenduojama 11-14
metų vaikams

Įgytu meninių (dailės) įgūdžių ir
žinių tobulinimas. Baigus šią
programą mokiniams išrašomi
mokyklos baigimo pažymėjimai.

3. Tikslinio (išplėstinio)
dailės ugdymo programa

1-3 metai Mokiniai, baigę
pagrindinio dailės
ugdymo programą

Tolesnis meninių gebėjimų ir
saviraiškos plėtojimas,
kompetencijų siekimas,
pasirengimas profesijos
pasirinkimui.

13. Mokykloje vykdomi projektai.
13.1. Tęstinis projektas „Ištieskime ranką jaunajam talentui“. Projekto tikslas - suteikti

galimybę skatinti moksleivių meninę saviraišką, koncertinę veiklą, plėsti kūrybines diskusijas
kultūriniame bei kūrybiniame jaunų žmonių bendradarbiavime Europoje. Gabiausi mokyklos
mokiniai 2012 m. balandžio 14-23 dalyvavo konkurse Paryžiuje. Visi trys mokiniai parsivežė
laureatų diplomus (1 ir 3 vietos). 2012 metų lapkričio 28 dieną buvo organizuotas seminaras-
praktikumas, kuriame atviras pamokas vedė Žymaus muziko bei dailininko M.K. Čiurlionio
proanūkis, Žymus Lietuvos pianistas, VDU Muzikos akademijos Fortepijono katedros vedėjas
Rokas Zubovas. Seminare – praktikume dalyvavo 28 mokiniai ir 10 jų mokytojų bei atvirų pamokų
klausėsi 60 pedagogų iš Aukštaitijos regiono. Projekto vadovė mokytoja metodininkė Danguolė
Petrašiūnienė. Projektą finansavo Zarasų rajono savivaldybė ir Kultūros rėmimo fondas.

13.2. Projektas „Pirmyn į ateitį su atsinaujinančios energijos šaltiniais“. Buvo surengtas
mokinių susitikimas su specialistais, vykdančiais „Viešosios energetikos alternatyvos-tvarios
energetikos strategija kaip regioninės plėtros galimybė“ projektą, Zarasų savivaldybėje, parengtas
klausimynas mokiniams apie taikomas energijos taupymo priemones namuose ir mokykloje,
surengtas piešinių konkursas tema ‚,Atsakingai ir  taupiai – energijos šaltinių naudojimas šiandien ir
ateityje“, surengta ir atidaryta mokinių konkursinių darbų paroda Zarasų meno mokykloje, kurios
metu vyko konkurso darbų aptarimas ir nugalėtojų apdovanojimas. Projekto vadovė mokytoja
metodininkė Petronė Sekonienė. Projektas finansuotas Zarasų rajono savivaldybės.

III. MOKYKLOS METINIS BIUDŽETAS

14. 2012 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas.

IŠLAIDŲ PAVADINIMAS

PROGRAMOS    PAVADINIMAS

IŠ VISO,
tūkst. Lt.

Švietimo (formalaus ir neformalaus)
programa, tūkst. Lt.

Viešųjų
darbų

programa,
tūkst. Lt.

Paramos
(2%) lėšos,
tūkst. Lt.Savivaldybės

biudžeto lėšos MK lėšos Tėvų įnašai

Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas 653,7 75,0 19,0 0,8 0,0 748,5
Darbo užmokestis 492,3 57,3 14,5 0,6 564,7
Socialinis draudimas 161,4 17,7 4,5 0,2 183,8
Prekių ir paslaugų naudojimas 29,2 23,5 0,2 5,8 58,7
Medikamentai (ir darbuotojų
sveikatos tikrinimas) 0,3 0,3

Ryšių paslaugos
(2 abonentai ir internetas) 5,0 5,0

Transporto išlaikymas 0,8 0,8
Spaudiniai 0,2 0,2
Kitos prekės (kanceliarinės ir 1,7 0,2 1,0 2,9
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IŠLAIDŲ PAVADINIMAS

PROGRAMOS    PAVADINIMAS

IŠ VISO,
tūkst. Lt.

Švietimo (formalaus ir neformalaus)

programa, tūkst. Lt.
Viešųjų
darbų

programa,
tūkst. Lt.

Paramos
(2%) lėšos,
tūkst. Lt.Savivaldybės

biudžeto lėšos MK lėšos Tėvų įnašai

ūkinės prekės, dailės priemonės)
Ilgalaikio materialiojo turto
remontas (patalpų remontas) 0,4 2,2 2,6

Kvalifikacijos kėlimas 0,3 0,3
Komunalinės paslaugos
(šildymas ir elektra) 24,2 9,8 34,0

Kitos paslaugos (dezinfekcija,
reprezentacinės išlaidos, skelbimai
laikraštyje, gesintuvų patikra,
kompiuterinės bei programinės
įrangos priežiūra, tėvų įnašų
surinkimo paslauga, sistemos
„Biudžetas“ priežiūra, tonerių
pildymas ir kt.)

5,0 5,0 2,6 12,6

Socialinės išmokos (pašalpos) 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
Materialiojo ir nematerialiojo
turto įsigijimo išlaidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IŠ VISO IŠLEISTA 684,2 75,0 42,5 1,0 5,8 808,5
Likutis 2013-01-01

(Negautos, nepanaudotos lėšos) 1,7 0,1 10,3 0,0 2,9 15,0

15. Kreditinis ir debetinis įsiskolinimas 2012 metų pradžioje ir pabaigoje:
15.1. metų pradžioje kreditinis įsiskolinimas – 30,6 tūkst.Lt., iš jų: nesumokėtas darbo

užmokestis darbuotojams už gruodžio mėnesio antrą pusę – 16,3 tūkst.Lt., socialinio draudimo
įmokų suma nuo gruodžio mėnesio darbo užmokesčio – 13,9 tūkst.Lt. bei skola akcinei bendrovei
„Panevėžio energija“ – 0,4 tūkst. litų. 2011 metų kasinės išlaidos patvirtintų asignavimų neviršijo.

15.2. metų pabaigoje kreditinis įsiskolinimas – 0,8 tūkst.Lt. skola akcinei bendrovei
„Panevėžio energija“. 2012 metų kasinės išlaidos patvirtintų asignavimų neviršijo.

16. Mokyklos skirtų lėšų dydis 1 mokiniui (visų per metus patirtų išlaidų suma
padalinta iš mokinių skaičiaus).

Programos
pavadinimas

Švietimo (formalaus ir
neformalaus)

programa
MK lėšos Tėvų įnašai Iš viso

Metai

20
09

20
10

20
11

20
12

20
09

20
10

20
11

20
12

20
09

20
10

20
11

20
12

20
09

20
10

20
11

20
12

Išlaidų suma,
tūkst.Lt.

928,9 758,0 685,0684,2 37,3 60,5 53,0 75,0 39,5 30,7 46,1 42,5 1005,7 849,2 784,1 801,7

Mokinių
skaičius 232 245 262 272 232 245 262 272 232 245 262 272 232 245 262 272

Suma vienam
mokiniui,
tūkst.Lt.

4,0 3,1 2,6 2,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 4,4 3,4 3,0 2,9

17. Įsigyta materialaus ar nematerialaus turto 2012 metais nebuvo.
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18. Mokyklai  perduotas materialus ar nematerialus turtas 2012 metais:
Perdavimo data Perduotas turtas Vnt. Bendra

įsigijimo vertė
Likutinė vertė

2012 metais mokyklai perduotas ilgalaikis turtas
2012-07-05 (Perdavimo ir
priėmimo aktas Nr.23-126/88-
2/PP-2 su Zarasų rajono
savivaldybe)

177,43 kv.m. ploto patalpos,
esančios Dariaus ir Girėno
g.11 / Vytauto g. 15,
Zarasuose

79355,62 Lt. 51228,91 Lt.

2012 metais mokyklai perduotas trumpalaikis turtas
2012-01-09 (Perdavimo ir
priėmimo aktas Nr.11-12/PP-1
su Zarasų rajono savivaldybės
viešėja biblioteka)

Knyga
„Domininkas Bukontas“

1 11,12 Lt. 11,12 Lt.

19. Finansų bei finansų apskaitos politikos ir kontrolės vykdymas.
Mokyklos finansų bei finansų apskaitos politika ir kontrolė vykdoma vadovaujantis

Zarasų meno mokyklos direktoriaus 2007 metų rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-53 patvirtintą Zarasų
meno mokyklos apskaitos politiką (pakeitimai 2008-01-02 įsakymas Nr. V-17, 2009-12-22
įsakymas Nr. V-21, 2009-12-30 įsakymas Nr. V-24).

Kaip panaudoti mokyklai skirtas lėšas visada aptariama mokytojų bei mokyklos
tarybose. Pirkimai atliekami vadovaujanti LR Viešųjų pirkimų įstatymu bei mokyklos direktoriaus
2008-10-07 įsakymu Nr. V-9 patvirtintomis mažos vertės pirkimų taisyklėmis. Už viešuosius
pirkimus atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkiui. Už išankstinę finansų kontrolę atsakingas vyr.
buhalteris. Metų pabaigoje direktorius pateikia informaciją apie mokyklos veiklą bei išlaidas
mokytojų bei mokyklos taryboms.

Mokykloje yra sudaryta išlaidų nurašymo komisija, kuri domisi kokias lėšas bei turtą
reikia nurašyti, tai patvirtindami nurašymo aktais. Nurašymo aktus tvirtina įstaigos vadovas.

Kiekvienų metų pabaigoje mokykloje atliekama inventorizacija.
20. Kontroliuojančių organizacijų (rajono Savivaldybės kontrolieriaus, vidaus

audito tarnybos ir kitų) patikrinimo rezultatų išvados. 2012 metais mokykla tikrinta nebuvo.
Patikrinimo vykdytojas

bei data
Patikrinimo išvada

Utenos visuomenės
sveikatos centro Zarasų
skyrius, 2012 m.
balandžio mėn.

Lietuvos higienos normos HN 20:2006 „Neformaliojo vaikų švietimo
mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimai Zarasų
meno mokyklos Salako skyriuje nepažeidžiami.

Zarasų rajono savival-
dybės administracijos
Švietimo ir  kultūros
skyrius, 2012 m.
sausio-vasario mėn.

Dėl neformaliojo švietimo įstaigų užsiėmimų lankomumo. Išvados:
Visose tikrintose neformaliojo ugdymo įstaigose vykdoma užsiėmimų
lankomumo apskaita, tačiau užsiėmimų lankomumas neužtikrinamas.
Mokyklos sudaro lanksčias sąlygas mokiniams dalyvauti neformaliajame
ugdyme.
Mokiniai, dalyvavę užsiėmimuose, sudarė apie 72 proc. visų sąrašuose
esančių mokinių.

Zarasų rajono
savivaldybės
administracija, 2012 m.

Civilinės saugos būklės patikrinimo ataskaita.
Vertinimo galutinė išvada: Civilinės saugos būklė vertinama GERAI.

IV. MOKINIAI (2012-2013 mokslo metų pradžios duomenys)

21. Bendras skaičius: 272 mokiniai.

22. Mokinių skaičius pagal ugdymo programas:
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22.1. Muzikos skyriuje – 88 mokiniai;

22.2. Salako muzikos skyriuje – 13 mokiniai;

22.3. Choreografijos skyriuje – 95 mokiniai;

22.4. Dailės skyriuje – 76 mokiniai.

22. Mokinių skaičiaus pokytis per paskutinius 5 metus.
MOKSLO METAI 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Muzikos skyrius 107 94 91 93 88
fortepijonas 68 57 54 56 49
smuikas 6 6 8 6 5
violončelė 1 - - - -
gitara 13 10 11 11 14
fleita 9 10 8 9 9
saksofonas - - - - -
kiti variniai puč.instr. 5 5 2 1 2
trimitas 2 - 1 2 1
akordeonas 6 6 7 8 8
Salako muzikos skyrius 22 21 16 22 13
fortepijonas 22 21 16 16 8
kiti variniai puč.instr. - - - 4 4
trimitas - - - 1 1
Dailės skyrius 66 60 78 85 95
Choreografijos skyrius 33 57 60 62 76

IŠ VISO MOKINIŲ 228 232 245 262 272

V. UGDYMO KOKYBĖ

23. Mokinių mokyklos baigimo rezultatai (paskutinių 3-jų metų).

Mokslo
metai

Absolventų skaičius mokslo metų
pabaigoje

Absolventų, gavusių papildomo
ugdymo pažymėjimus, skaičius

Muz. sk.
Salako

muz. sk.
Dailės sk. Choreogr.

sk. Muz. sk.
Salako

muz  sk.
Dailės sk. Choreogr.

sk.
2009-2010 13 5 10 8 12 6 10 8
2010-2011 8 - 15 - 8 - 15 -
2011-2012 9 5 11 10 8 5 11 10

24. Mokinių pažangumo rezultatai (paskutinių 3-jų metų).

Mokslo
metai

Klasė Metė mokslus Metinis vidurkis
1,0 – 3,9 balai

Metinis vidurkis
4,0 –7 ,9 balai

Metinis vidurkis
8,0 – 9,9 balai

Metinis vidurkis
10,0 balai

Mok. sk. Proc. Mok. sk. Proc. Mok. sk. Proc. Mok. sk. Proc. Mok. sk. Proc.
2009-2010

Muzikos sk.
3 3,2 0 0,0 14 14,9 51 54,3 26 27,7

2010-2011 3 3,3 1 1,1 11 12,0 51 55,4 26 28,3
2011-2012 1 1,1 1 1,1 10 10,6 49 52,1 33 35,1
2009-2010

Salako
muzikos sk.

0 0,0 0 0,0 4 19,0 12 57,1 5 23,8
2010-2011 0 0,0 0 0,0 2 12,5 11 68,8 3 18,8
2011-2012 2 9,5 0 0,0 4 19,0 13 61,9 2 9,5
2009-2010

Choreografi
jos sk.

4 6,9 0 0,0 2 3,4 31 53,4 21 36,2
2010-2011 7 11,7 0 0,0 1 1,7 34 56,7 18 30,0
2011-2012 5 7,8 0 0,0 3 4,7 38 59,4 18 28,1
2009-2010

Dailės sk.
7 11,7 0 0,0 1 1,7 24 40,0 28 46,7

2010-2011 8 10,0 0 0,0 4 5,0 31 38,8 37 46,3
2011-2012 3 3,5 0 0,0 1 1,2 42 49,4 39 45,9



7

25. Perkeltų į aukštesnę klasę su nepatenkinamu vertinimu per paskutinius tris
metus nebuvo.

26. Paliktų kartoti kursą mokinių per paskutinius tris metus nebuvo: vienas.

27. Mokinių dalyvavimas bei pasiekimai rajoniniuose, respublikiniuose,
tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose ir kituose renginiuose.
Nr. Renginio pavadinimas Data Dalyvių skaičius Pasiekimai
1. Lietuvos vaikų ir moksleivių

televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“
rajoninis turas Zarasų meno m-kloje

2012-01-11 Muzikos sk.
4 mokinės

Pateko į zoninį turą

2. XVII Balio Dvariono nacionalinio
pianistų ir stygininkų konkurso
regioninis turas Utenos muzikos

mokykloje

2012-01-20 Muzikos sk.
6 mokiniai

Pateko į respublikinį turą
Rugilė Kaladinskaitė
(tiksl.ugd.kl.)

3. Lietuvos vaikų ir moksleivių
televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“

zoninis turas Visagino Česlovo
Sasnausko muzikos mokykloje

2012-02-03 Muzikos sk.
3 mokinės

4. Tautinio meno festivalis ,,Suk ratelį
pasauliui-2012“ Panevėžio miesto

bendruomenių rūmuose

2012-02-15 Choreografijos
sk. 32 mokiniai

5. XVII Balio Dvariono nacionalinio
pianistų ir stygininkų konkurso

nacionalinis etapas Balio Dvariono
dešimtmetėje muzikos mokykloje

2012-02-22 Muzikos sk.
1 mokinė

6. XX Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų
pučiamaisiais ir mušamaisiais

muzikos instrumentais konkursas
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos

mokykloje

2012-02
24,25

Muzikos sk.
2 mokiniai

2 mokiniai pateko į finalinį turą.

7. XVIII-asis tarptautinis šokių
festivalis ,,Gervė 2012“

Visagino kultūros rūmuose ,,Banga“

2012-03-11 Choreografijos
sk. 30 mokinių

8. Koncertas, skirtas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai

paminėti Degučių seniūnijoje

2012-03-11 Muzikos sk.
2 mokiniai

9. Tarptautinis seminaras-praktikumas
,,Pramoginė muzika akordeonui“
Ignalinos muzikos mokykloje

2012-03-16 Muzikos sk.
2 mokiniai

10. V respublikinis muzikos ir meno
mokyklų festivalis ,,Džiazinė ir
pramoginė muzika akordeonui

2012-03-24 Muzikos sk.
2 mokiniai

11. V respublikinis jaunųjų atlikėjų ir
dailininkų festivalis-konkursas
,,Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“
Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje

2012-03-24 Muzikos ir
Dailės sk.
9 mokinės

Laureatė
Eglė Vitkūnaitė (Dailės sk. IV kl.)
diplomantė
Kristė Maldauskaitė (Muzikos sk.
IV kl.)

12. V respublikinis muzikos (meno)
mokyklų jaunųjų pianistų konkursas
,,Linksmieji pirštukai“
Prienų meno mokykloje

2012-03-30 Muzikos sk.
11  mokinių

I vietos laureatės
Elija Laurikėnaitė (II kl.)
Rugilė Kaladinskaitė (tiksl.ugd.
kl.)
Greta Šepliakovaitė (tiksl. ugd.
kl.)
III vietos laureatė
Brigita Lukmanova (IV kl.)
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Nr. Renginio pavadinimas Data Dalyvių skaičius Pasiekimai
Diplomantės
Viktorija Narbutaitė (II kl.)
Julija Andrejeva (IV kl.)
Kristė Maldauskaitė (IV kl.)
Remigija Morgačiova (IV kl.)
Karolina Selickaitė (V kl.)

13. XX Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų
pučiamaisiais ir
mušamaisiais muzikos instrumentais
konkurso finalinis turas Kauno
J.Gruodžio konservatorijoje

2012-03
27,30

Muzikos sk.
2 mokiniai

III vietos laureatė
Gabrielė Popovaitė (VI kl.)

14. Koncertas Zarasų vaikų globos
namuose

2012-04-11 Muzikos sk.
13 mokinių

15. XI tarptautinis Nikolajaus
Rubinšteino pianistų konkursas
Prancūzijos Respublikos Paryžiaus
mieste

2012-04
12-17

Muzikos sk.
3 mokinės

II vietos laureatė
Julija Andrejeva (IV kl.)
III vietos laureatės
Brigita Lukmanova, (IV kl.)
Kristė Maldauskaitė (IV kl.)

16. VII respublikinis jaunųjų atlikėjų
konkursas ,,Vaikystė su muzika“
Marijampolės muzikos mokykloje

2012-05-03 Muzikos sk.
2 mokiniai

Diplomantas
Arnas Konošovas  (VII kl.)

17. VI tarptautinis instrumentinės
muzikos konkursas ,,Mažieji talentai“
Utenos muzikos mokykloje

2012-05-04 Muzikos sk.
7 mokiniai

Laureatė
Ūla Dainytė (II kl.)
Diplomantės
Diana Boriak (I kl.)
Ugnė Naujokaitytė (I kl.)
Martyna Paradnikaitė (I kl.)

18. Lietuvos vaikų ir moksleivių
konkursinis festivalis ,,Aguonėlė
2012“ Marijampolės kultūros centre

2012-05-12 Choreografijos
sk. 20 mokinių

I laipsnio diplomas
Choreografijos skyriaus jaunučių
liaudiškų šokių grupė ,,Lietutis“

19. Jaunųjų menininkų forumas „Menas
prie vandens“ Zarasų kurortinio
sezono atidarymo metu

2012-05-26 Muzikos ir dailės
skyrius

20. Lietuvos moksleivių dainų šventė
,,Mūsų vardas – Lietuva“ Vilniuje

2012-07
5-9

Muzikos sk.
14 mokinių

Choreografijos
sk. 58 mokiniai

Praėjo atranką:
Jaunučių choras
4 šokių kolektyvai

21. Piešinių konkursas ,,Vandens
gyvūnijos ir augalijos pasaulyje“,
skirtas Europos vandens metams
Švenčionių rajono Kaltanėnų ugdymo
ir turizmo centre,

2012 m. Dailės sk.
3 mokiniai

I vietos laureatė
Gerda Varanavičiūtė (tiksl.ugd.kl.)
II vietos laureatė
Miglė Vytaitė (IV kl.)
III vietos laureatė
Eglė Vitkūnaitė (IV kl.)

22. Konkursas ,,Lietuvos kovų už laisvę
ir netekčių istorija“ Vilniuje

2012 m. Dailės sk.
9 mokiniai

III vietos diplomantai
Dagnė Kolesnikovaitė (III kl.)
Lukas Sagadinas (V kl.)
Paskatinamosios vietos
diplomantai
Oskaras Abramavičius (V kl)
Evelina Gecevičiūtė (V kl.)

23. Piešinių konkursas
„Senų daiktų istorijos“

2012 m. Dailės sk.
4 mokiniai

24. Lietuvos kartografų draugijos vaikų
piešinių konkursas

2012 m. Dailės sk.
mokiniai

Vienas iš geriausiai įvertintų
2011 metų vaikų piešinių
konkurso darbas Danielės
Abarytės (V kl.)
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Nr. Renginio pavadinimas Data Dalyvių skaičius Pasiekimai
25. Tarptautinio vaikų piešinių konkursas

,,Išgirsti pačią slapčiausią gamtos
kalbą“

2012 m. Dailės sk.
7 mokiniai

Pripažinti  geriausiais
Laura Navikaitė (V kl.)
Edvinas Prakas (VI kl.)

26. Tarptautinis vaikų ir jaunimo plakatų
konkursas ,,Mes esame atsakingi už
tuos, kuriuos prisijaukinome“ ir
,,Penkios laisvės“

2012 m. Dailės sk.
mokiniai

Konkurso  laimėtojai
Dominyka Čiškauskaitė (III kl.)
Dominyką Laura Urniežiūtė
(IIIkl.)
Eglė Vitkūnaitė (IV kl.)

27. Vaikų piešinių konkursas „Gandrus
pasitinkant“

2012 m. Dailės sk.
13 mokinių

28. Piešinių konkursas
„Piešiame sportą“

2012 m. Dailės sk.
2 mokiniai

29. XIII fortepijoninių ansamblių
festivalis „Šokių pasaulyje“, Vilniaus
Šv. Kotrynos bažnyčioje

2012-11-24 Muzikos sk.
11 mokinių

30. Seminaras – praktikumas „Ištieskime
ranką jaunajam talentui“

2012-11-28 Muzikos sk.
10 mokinių

31. Koncertas Zarasų žemės ūkio
mokyklos renginyje „Mis mokykla –
2012“

2012-11-29 Muzikos sk.
8 mokiniai

Choreografijos sk.
10 mokinių

32. Tarptautinis fortepijoninių ansamblių
konkursas „Muzikinės akimirkos
2012“ Utenos muzikos mokykloje

2012-12-07 Muzikos sk.
14 mokinių

Laureatės
Remigija Morgačiova (V kl.)
Julija Andrejeva (V kl.)
Diplomantės
Elija Laurikėnaitė (III kl.)
Viktorija Narbutaitė (III kl.)
Kristė Maldauskaitė (V kl.)
Liepa Dainytė (V kl.)
Arianda Griščenko (t.m.u. kl.)
Raminta Razmaitė (t.m.u. kl.)

33. Kalėdiniai koncertai tėveliams ir
visuomenei

2012-12
12,14,17,
18,19,20

Muzikos ir
choreografijos sk.

mokiniai

28. Dalyvavimo konkursuose ir festivaliuose bei juose gautų diplomų skaičius.
Nr. Skyrius Konkursų, festivalių skaičius Diplomų skaičius
1. Muzikos 14 27
2. Salako muzikos 0 0
3. Choreografijos 3 1
4. Dailės 9 12

VI. PEDAGOGAI

29. Mokytojų skaičius bei kvalifikacija.

Skyrius
Iš viso

mokytojų

Iš jų

Mokytojai
Vyresnieji
mokytojai

Mokytojai
metodininkai

Mokytojai
ekspertai Neatestuoti

Muzika 14 11 3
Dailė 3 1 2
Choreografija 3 1 2

Iš viso 20 1 12 7 - -
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Skyrius
Iš viso

mokytojų

Iš jų

Mokytojai
Vyresnieji
mokytojai

Mokytojai
metodininkai

Mokytojai
ekspertai Neatestuoti

% 100 5 60 35 0 0
Skirtumas lyginant
su praeitais metais -1

30. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas. Vienas mokytojas kėlė kvalifikaciją (dalyvavo
seminaruose, konkursuose su mokiniais) vidutiniškai 3 kartus per tris metus.

31. Mokytojų ne specialistų mokykloje nedirba.
32. Mokytojų skaičius ir procentas dirbančių antraeilėse pareigose. Mokykloje

antraeilėse pareigose dirba 2 mokytojai, t.y. 10 %.

33. Ne mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenančių mokytojų skaičius ir
procentas (važinėjantys į darbą iš kito vietovės). Dailės skyriuje dirba 1 mokytojas važinėjantis
iš kitos vietovės, t.y. 5.

34. Mokytojų pensininkų skaičius. Mokykloje dirba 3 mokytojai pensininkai, t.y. 15.

35. Mokinių ir pedagogų santykis. Vienam mokytojui tenka 13,6 mokinių.

36. Mokytojų trūkumas, pagal atskirus mokomuosius dalykus. Pradedama jausti
koncertmeisterio specialisto trūkumas, kadangi esamas specialistas yra pensininkas.

37. Mokytojų, turinčių daugiau kaip 36 val. per savaitę darbo krūvį, etatą (nuo 2008-09-01
etatas 30 val.), skaičius ir procentas. Nėra.

VII. ETATINIAI DARBUOTOJAI

38. Pareigybės ir etatų skaičius.
Nr. Pareigybė Etatų skaičius
1. Direktorė 1,0
2. Vyresnioji buhalterė 1,0
3. Sekretorė 1,0
4. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1,0
5. Valytoja  (Muzikos skyriuje) 1,0
6. Valytoja (Dailės skyriuje) 0,5

Iš viso 5,5

Skirtumas lyginant su praeitais metais -0,05

39. Mokinių ir etatinių darbuotojų santykis. Vienam darbuotojui tenka 49,5 mokinio.

VIII. VIDAUS AUDITAS

40. Audituojamos sritys (trejų paskutinių metų). Mokykloje vykdomas pamokų
stebėjimas bei mokytojų tvarkomos dokumentacijos patikrinimai. Vidaus audito sritį stabdo
pavaduotojo ugdymui pareigybės nebuvimas.  Vadovui suspėti kontroliuoti ir stebėti ugdymą 4-
iuose skyriuose, kuriuose mokosi 272 mokiniai, yra sudėtinga.

41. Audituojamų sričių stiprybės ir silpnybės. Mokytojai dokumentaciją pildo
tvarkingai. Stebint pamokas džiugino daugumos mokytojų išradingumas bei tinkamų, kiekvienam
vaikui individualių mokymo metodų taikymas. Liūdina, kad dalis mokytojų sunkiai valdo
kompiuterinį raštingumą.
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IX. METODINĖ VEIKLA

42. Metodinių grupių skaičius ir veikla. Mokykloje veikia 3 metodinės grupės
(muzikos choreografijos bei dailės). Jų pasitarimuose dalijamasi seminaruose gautomis patirtimis
bei informacija, aptariamos vaikams skiriamos programos, ypatingas dėmesys skiriamas
baigiančiųjų programos parinkimui. Metodinių grupių susirinkimuose aptariama kokių seminarų
reikėtų mokytojams, kokius renginius reikia organizuoti mokykloje. Pasitarimuose aptariami ir
kiekvienam mokytojui iškilę su darbu susiję klausimai.

43. Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis. Mokykla bendradarbiauja su
Zarasų viešąja biblioteka, Zarasų kultūros rūmais, Zarasų jaunimo centru, Dusetų meno mokykla,
Zarasų „Santarvės“ pradine mokykla, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, Zarasų „Ąžuolo
gimnazija bei Zarasų mokykla - darželiu „Lakštingala“, visuomeninėmis jaunimo organizacijomis.
Mokyklos direktorius dalyvauja Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos veikloje ir yra
išrinktas į šios asociacijos tarybos narius.

X. VEIKLOS PROBLEMOS IR IŠVADOS

44. Mokyklos veiklos problemos.
2012 metai Zarasų meno mokyklai buvo įtempti dėl mokyklos finansavimo trūkumo.

Patvirtinus smarkiai sumažintus asignavimus 2012 metams, susidarė sunkiai išsprendžiama
situacija. Po biudžeto patvirtinimo kovo mėnesį buvo suorganizuotas mokytojų posėdis, kuriame
mokytojai buvo supažinti su esama situacija, kuri sudėtinga buvo dėl to, kad pagal esamą
tarifikaciją darbo užmokesčiui lėšų trūko net 2,5 mėnesio. Direktorė kolektyvui pasiūlė taupyti jau
pirmąjį pusmetį, einant nemokamų atostogų per mokinių atostogas, tada lengviau būtų sprendžiama
situacija rudenį. Direktorė informavo, kad jei nieko nedarysime ir savivaldybės taryba nepatvirtins
papildomų asignavimų, situacija bus tokia, kad nuo spalio vidurio nebeturėsime asignavimų darbo
užmokesčiui arba turėsime mokyklos ugdymo planą siaurinti per pusę. Mokytojams nesutikus su
šiuo pasiūlymu, direktorė pasiūlė kolektyvui per nustatytą laiką pateikti siūlymus, kaip būtų galimą
sutaupyti darbo užmokesčiui skirtus asignavimus. Po šio susirinkimo mokytojai įkūrė meno
mokykloje profesinę organizaciją.

Direktorė 2012 m. balandžio mėn. kreipėsi į Zarasų rajono savivaldybės merą bei
administracijos direktorių raštu, kuriame informavo apie tai, kad su patvirtintais asignavimais
užtikrinti mokyklos veiklos neįmanoma. Atsakymas buvo gautas, kad šiuo metu skirti papildomų
asignavimų nėra galimybės.

Direktorė suprasdama sudėtingą situaciją 2012 m. birželio mėnesio pradžioje sušaukė
mokytojų pasitarimą, kurio metu įteikė kiekvienam mokytojui įspėjimą, kad nuo rugsėjo mėnesio
stipriai mažės kontaktinių valandų skaičius. Direktorė profesinės organizacijos pirmininkei įteikė
išdėstytų valandų planą pagal turimus asignavimus ir jei nesutinka pasiūlė pateikti kitus šios
situacijos sprendimo variantus. Pasitarimo metu mokytojai pasiūlė organizuoti atvirą diskusiją su
rajono valdžia. Birželio mėnesį buvo suorganizuotas susitikimas su rajono savivaldybės meru, kurio
metu merui dar kartą buvo įteiktas raštas apie mokyklos sudėtingą situaciją dėl sumažintų
asignavimų.

2012 m. rugpjūčio mėnesį po atostogų susirinkusiems mokytojams posėdžio metu
direktorė pateikė ne taip stipriai sumažintą ugdymo planą, atsižvelgiant į tai, kad bus galima
perskirstyti sutaupytas tėvų įnašų lėšas  ir su tikimybe, kad  per rajono biudžeto perskirstymą bus
kažkiek padidinti asignavimai darbo užmokesčiui.

2012 m. rugsėjo 5 dieną direktorei buvo įteiktas meno mokyklos darbuotojų profesinės
sąjungos nutarimas skelbti streiką. Streikas vyko rugsėjo 12 – 27 dienomis. Šiuo metu vyksta
teisminiai procesai dėl streiko teisėtumo.
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Zarasų rajono savivaldybei skyrus papildomų asignavimų 2012 – 2013 metų tarifikacija
buvo sudaryta ne mažinant ugdymo plano.

Su asignavimų trūkumu susiję ir kitos mokyklos problemos. Neramina mokyklos turimų
instrumentų būklė, kadangi jie yra labai seni arba jų visai neturime. Sunkiausia padėtis yra
fortepijonų. Prieš kiekvieną renginį ir po kiek vieno renginio juos turime remontuoti, o tai kainuoja.
Jie yra labai seni, o jų techninė padėtis kritinė. Jų savo jėgomis įsigyti tikrai nesugebėsime. O su
esamais fortepijonais, net ir profesionalams sudėtinga tinkamai atlikti muzikinius kūrinius. .
Blogiausia tai, kad mūsų mokyklos jaunieji atlikėjai pripratę prie mūsų fortepijono skambesio,
sunkiai prisitaiko nuvykę į konkursus. Konkursams nelabai gali ruoštis ir gabieji akordeonininkai,
kadangi šiais laikais ypatingai vyresniesiems akordeonininkams privalomas grojimas rinktinių bosų
akordeonu. Deja tokio akordeono, nei mažo, nei didelio, mūsų mokykla iš viso neturi.

Nemažos problemos yra dėl patalpų. Nuo pat mokyklos įsikėlimo į buvusių vaikų
globos namų pastatą bandoma spręsti choreografijos skyriaus patalpų remonto problemas. Direktorė
jau ne vieną kartą kreipėsi dėl asignavimų skyrimo, buvo jau sudarytos net trys sąmatos. Po to kai
buvo kreiptasi 2012 m. vasario mėnesį į rajono savivaldybę dėl patalpų remonto, tačiau 2012 m.
rajono biudžete nepatvirtinus asignavimų, direktorė iniciavo bent jau vienos šokių klasės remontą,
pasitelkiant viešųjų darbų programą. Šiuo metu dar reikia tvarkyti kitas choreografijos skyriaus
patalpas, dailės skyriaus keramikos klasę, o svarbiausia reikia spręsti bendro įėjimo klausimą. Šiuo
metu vienu įėjimu naudojasi ir jaunimo centras, ir svečių namai, ir mūsų mokykla. Problema yra
tame, kad svečių namuose gyvena ne visada kultūringi žmonės, kurie faktiškai gali sukelti saugumo
problemų vaikams, o ir jų elgesys tikrai nėra pavyzdinis. Yra poreikis atskiro įėjimo iš kiemo pusės,
tiesiai į trečią aukštą, kuriame įsikūrę svečių namai. Apie tai su valdžios atstovais buvo ne kartą
diskutuojama. Problemas įmanoma išspręsti tik skyrus atitinkamą finansavimą.

Šiuo metu mokykla dar vis neturi higienos paso, tačiau 2012 metų lapkričio mėnesį
įsigaliojo nauji higienos reikalavimai, kurie kai kurias problemas išsprendė. Todėl 2013 metais
planuojame atlikti higienos paso įsigijimo darbus.

Didelę problemą turime ir dėl aktų salės. Viena iš problemų, kad ji mažoka, kita dar
didesnė problema, kad šokėjai joje pasirodyti negali, nes scenoje telpa tik instrumentai. Todėl
kiekvienam renginiui, kad ir mažam tik tėveliams, turime ieškoti patalpų. Be to dėl šokėjų
pasirodymų turime ir kitą problemą – neturime pakankamai koncertinės aprangos.

Direktorė įvairiais būdais stengiasi suvaldyti situaciją sunkmečio metu ir mokyklai
paskirtus asignavimus naudoti teisėtai, ekonomiškai ir efektyviai. Juk jau ne vieni metai mokytojai
dirba su minimaliais koeficientais, jiems tarifikuojamas minimalus papildomų valandų skaičius,
ugdymo procesas bandoma sustyguoti taip, kad su minimaliomis valandomis būtų užtikrinamas
efektyvus ugdymo rezultatas. Jei atkreiptume dėmesį į mokinių skaičių – jis didėja, tačiau jis didėja
tik dailės ir choreografijos skyriuose, o juose dėstomos tik grupinės valandos. Taip stengiamės dar
labiau atpiginti mokinio išlaikymą, surinkti daugiau tėvų įnašų. Apmaudu, bet nemažėja remiamų
šeimų, o tai reiškia atleidžiamų nuo mokesčio vaikų skaičių. Šiuo metu 100 proc. sumažintas
mokestis už mokslą yra 14,7 proc. mokinių, o 50 proc. – 7 proc. mokinių. Atkreipiu dėmesį, kad ir
administravimas meno mokyklos, ko gero yra pigiausias lyginant su kitomis švietimo įstaigomis.
Direktorė dirba be pavaduotojo ugdymui. Turint 272 mokinius sunkiausia būna atsiskaitymu metu,
kadangi pažangos vertinimo renginiai vyksta ko ne kas antrą dieną visą mėnesį, o kur dar visas
popierizmas įforminant mokinio priėmimą, pažymėjimų išdavimą ir panašiai. Nesinori atsilikti ir su
informacinių technologijų naudojimu. Kiekvieną renginį stengiamasi fiksuoti video ir foto kamera.
Šiuos darbus dažnai atlieka pati direktorė. Be to mokyklos vadovė pati sukūrė mokyklos internetinę
svetainę www.zmm.lt ir pati ją kuruoja. Nors ją dar reikia smarkiai tobulinti, džiaugiamės, kad ją
turime ir taip žengiame informacinių technologijų naudojimo tobulėjimo link.

Tam, kad galėtume po truputį spręsti šias išvardytas problemas, reikėtų kad ūkinės
išlaidos ir atlyginimai būtų suplanuoti biudžete. Tada surinktas tėvų įnašų lėšas galėtume skirti
daugeliui aukščiau išvardytų problemų spręsti, t.y. instrumentų, baldų, informacinių technologijų,
šokėjų drabužių įsigijimui, patalpų remontui ir pan.. Be to atkreiptinas dėmesys, kad asignavimų
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darbo užmokesčiui mažinti jau negalima, kadangi esamos lėšos užtikrina patį minimaliausią
kokybišką ugdymo turinį. Norint turėti rajone efektyvią ir pažangią meno mokyklą, reikia ieškoti
būdų kaip būtų galima didinti šios mokyklos finansavimą.

Direktorė Sigita Keršienė


